São Filipe: Campanas Baixo e Monte Vaca fora do torneio de São Lourenço 2015
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São Filipe, 26 Jun (Inforpress) – As equipas de Campanas de Baixo e Monte Vaca que, nos
últimos anos, participaram no tradicional torneio de futebol inter-zonas em homenagem ao São
Lourenço, padroeiro da freguesia com o mesmo nome, estão fora da edição deste ano. Devido
ao número elevado de equipas inscritas, um total de 12, em representação das principais
comunidades da freguesia, a organização da prova viu-se obrigada a realizar duas
pré-eliminatórias em que a formação de Monte Tabor eliminou Campanas de Baixo e Monte
Vaca, deixando as duas equipas fora do torneio, que conta com 10 equipas divididas em dois
grupos. A prova arranca este sábado, 27 de Junho, e termina a 10 de Agosto, Dia de São
Lourenço, com a realização da fase final, devendo ser disputada pelo sistema de todos contra
todos a uma só volta, sendo que as duas equipas classificadas de cada grupo passam para as
meias-finais.Segundo o sorteio, as equipas estão divididas em dois grupos, sendo que, no
grupo A, estão Às-Hortas, Santo António, Lomba, Ponta Verde e São Lourenço B e, no grupo
B, as equipas de Curral Grande, Galinheiro, São Jorge, Achada Mentirosa e Monte Tabor.Para
a primeira jornada, jogam sábado as equipas de Santo António – São Lourenço B e Lomba –
Ponta Verde (grupo A) e, no domingo, defrontam-se as formações de Galinheiro – Curral
Grande e São Jorge – Achada Mentirosa.Honório Gomes de Pina, presidente da equipa do
União de São Lourenço, entidade que organiza as actividades desportivas de São Lourenço há
vários anos, disse à Inforpress que, à semelhança dos anos anteriores, a prova vai movimentar
de forma directa mais de 360 jovens, esperando-se uma grande participação das pessoas no
campo de São Lourenço, palco dos jogos.JR/ABInforpress/Fim
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